
  קוסטה ברווה-רצלונה מיני ב
  
  

 ברצלונה –תל אביב   :1יום 
עם הנחיתה נערוך . השוקקת והתוססת בערי הים התיכון, ג וטיסה לברצלונה"המראה מנתב

" ואיק`מונטז"ה, נעלה לגבעת היהודים. סיור פנורמי להיכרות ראשונית עם הבירה הססגונית
נמשיך דרך השדרות והכיכרות . 1992לצפות במתקני הספורט ששימשו את אולימפיאדת 

  .המרכזיות של העיר ונתרשם מיופייה של העיר
  

   ברצלונה : 2יום 
פרויקט חייו של , נתחיל בכנסיית המשפחה הקדושה. היום נצא לסיור בעיר המקסימה

תוך כדי הסבר , נקיף את הפרויקט העצום והמיוחד בעולם, "הסגרדה פמיליה"אנטוניו גאודי 
לאחר . אחת מפינות החמד של העיר, בסיום הסיור נמשיך לנמל האולימפי. יםעל אגפיו השונ

נבקר , "באריגוטיקו"האתנחתא נמשיך במסע בזמן לסיור מקיף ברובע העתיק של ברצלונה 
נמשיך לביקור . בחצרו של ארמון מלכי ארגון ולא נחמיץ את הרובע היהודי העתיק של העיר

ונצפה " פסאה דה גרציה"נטפס במעלה שדרת , יםמיוחד ברחוב מעצבי הטכסטיל הספרדי
לקינוח נערוך סיור בשוק ". וקאזה באיו" "קאזה מילה"בבניינים המפורסמים של גאודי 

 .המצוי בלב שדירת הרמבלס התוססת" הבוקריאה"המפורסם של העיר שוק 
, למופע פלמנקו מלהיב, "לה סיאסטה"למועדון לילה ) בתשלום(בערב אפשרות לצאת 

  .!לחיים. מים ומיץ, שמפניה, סנגריה:  שתייה חופשית- וירה בינלאומית באו
  

  )יום בחירה(  -") וואל דה נוריה"(שמורת הטבע  : 3יום 
ליום טיול מופלא לאחד ) בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי להנאות אישיות

ריבס דה "יירה נתחיל את סיורנו מהע. משמורות הטבע היפות שנמצאות בהרי הפירנאים
עם ". וואל דה נוריה"ממנה נטפס ברכבת הרים מיוחדת לאתר הטבע המדהים " פריזר

ההגעה נצא לסיור רגלי בשבילי הטיפוס המיוחדים ונצפה במפלי המים הגועשים של נהר 
נמשיך ונטפס לפסגה ברכבל ציורי ונותיר זמן חופשי ליהנות משלל האטרקציות בלב , הפריזר
  .מלון בשעות הערבחזרה ל. ההרים

  
  )יום בחירה( מוזיאון דאלי - פיגארס ,  חירונה :4יום 

ליום טיול לחלק הצפון ) בתשלום(המעוניינים יוכלו לצאת . יום חופשי לבילויים והנאות אישיים
להתחקות אחר , למסע במנהרת הזמן,  חירונה–לעיר אלף הכיבושים , מזרחי של קטלוניה

 שנים והיתה הלב הפועם של 600 אשר חיה ופעלה במשך ,עקבותיה של הקהילה היהודית
לביקור במוזיאון היהודי , נתחיל את סיורנו בעיר העתיקה ברחוב פורסה . העם היהודי בגולה

נתרשם ונתרגש . אשר הקים את מרכז הקבלה הראשון בספרד, ש רבי יצחק שגיא נהור"ע
נבקר במוזיאון . מחירונה נמשיך בנסיעה לעיר פיגראס. מהממצאים והיופי של המקום

בתום הביקור נשוב . סלבאדור דאלי, תיאטרון המיוחד והמדהים של גדול אמני הסוריאליזם
  .למלוננו

  
   תל אביב- ברצלונה –מונסראט   :5יום 

טיול שכולו , )ההר הקדוש(לאחר ארוחת הבוקר נעשה את דרכנו אל עבר רכס המונסראט 
כאשר הטבע לוקח לעצמו את תפקיד האומן והפסל ויוצר לנו יצירה , פים עוצרי נשימהיופי ונו
מנזר המונסראט . רכס המונסראט שימש מקור השראה ליצירותיו של אנטוניו גאודי. נפלאה

אשר נבנתה כחלק , נבקר בכנסיית המנזר. משמש כמוקד עליה לרגל לדת הנוצרית הקתולית
אחד מאתרי ". המדונה השחורה"ם לא נחמיץ את הפסל מהמנזר הבנדיקטי המצוי במקו

עם תום הסיור העברה לשדה התעופה . העלייה לרגל החשובים בעולם הנוצרי הקתולי
  .אביב-לטיסה לתל

  
  



  :המחיר כולל
  ; טיסת שכר

  ; .מיסי נמל והיטלים כפי שהם ידועים וכפופים לכל שינוי של חברת התעופה
  ; *3לינה בבתי מלון בדרגת 

  ; סיורים ודמי כניסה כמפורט במסלול, רותהעב
  ; מלווה קבוצה ישראלי

  ; אוטובוס תיירים ממוזג ונוח
  ; כלכלה על בסיס חצי פנסיון
  ל לא כולל סבלות מטעמי בטיחות"תשר לנותני שירותים בחו

  
  :המחיר אינו כולל

  ; ביטוחים
  ; הוצאות אישיות

  ; טיפ למדריך הישראלי
  ; סיורי הבחירה

  ; סבלות
אותו יגבו ישירות מהלקוחות בהתאם למספר הימים בו שהו , וטל מס עירוני על בתי המלוןמ

   ;בבית המלון
  

  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב
  . סדר הביקורים והלינות עשוי להשתנות

  
    מוזיאון דאלי-פיגארס , חירונה

סלבדור ,  האומן הסוריאליסטי הידועעיר הולדתו של, נבקר בעיירה פיגארס: יום מרתק לפנינו
העיר , משם נמשיך לחירונה.המוקדש לעבודותיו המיוחדות של האמן דאלי ונבקר במוזיאון

של תקופת ימי הביניים והשאירה את  בה שגשגה קהילה יהודית מן החשובות בספרד
   .המשוחזר נהלך בסמטאות הצרות של העיר העתיקה וברובע היהודי. חותמה עד היום

    יורו60 -מחיר לאדםה
  

   עמק נוריה ופסגות הפירנאים הקטלוניים
נצא אל עבר עמק נוריה היפהפה המשובץ בין פסגות הפירנאים . יום מסעיר ומיוחד לפנינו

בעיירה ריפול הנמצאת למרגלות הפירנאים ונתרשם מן האווירה  נתחיל בביקור. הקטלוניים
בריבס דה פרסר על רכבת ההרים  להלאחר מכן נע. הייחודית והקטלונית של המקום

הטבע  ונטפס עמה לשמורת, זהו אמצעי התחבורה היחיד להגעה אל העמק, המשוננת
יערות ואטרקציות רבות , פסגות, מפלי מים, אגם קטן ופסטורלי, המרהיבה ובה כנסייה

   .נוספות
  יורו60 -המחיר לאדם


